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Pendahuluan  

O. rhinoceros merupakan hama utama tanaman 

kelapa. O. rhinoceros smenyerang tajuk tanaman 

dengan menggerek melalui pangkal batang hingga titik 

tumbuh yang akhirnya menyebabkan kematian tana-

man.Akibatnya serangan O. rhinoceros produktivitas 

hasil perkebunan kelapa mengalami banyak kerugian. 

Selama ini, upaya pengendalian O. rhinoceros 

dilakukan dengan cara mekanik maupun kimiawi. 

Pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan 

insektisida Karbosulfan tidak disangkal telah memberi-
kan kontribusi besar terhadap hasil perkebunan ke-

lapa.Namun demikian, secara intensif penggunaan 

insektisida kimia sintetik menimbulkan kerugian seperti 

keracunan, gangguan kesehatan, pencemaran 

lingkungan, residu pada produk pangan, dan resistensi 

serangga (Indraningsih, 2008). 

Dampak berbahaya yang ditimbulkan dari penggu-

naan insektisida kimia sintetik tersebut menyebabkan 

masyarakat beralih menggunakan pengendali hayati 

yang ramah lingkungan. Pengendalian hayati saat ini 

mulai banyak dikembangkan, salah satunya mengguna-

kan jamur M. anisopliae.M. anisopliae diketahui memi-

liki toksin destruxin yang bersifat toksik pada serangga 

khususnya O. rhinoceros. Menurut Widiyanti dan 

Mulyadihardja (Tampubolon et al., 2013), jamur M. 

anisopliae memiliki aktivitas larvasidal dengan 

menghasilkan cyclopeptida, destruxin A, B, C, D, E dan 
desmethyl destruxin B. Destruxin telah dipertimbangkan 

sebagai bahan insektisida generasi baru. Efek destruxin 

berpengaruh pada organela sel target (mitokondria, 

retikulum endoplasma, dan membran nukleus), 

menyebabkan paralisa sel dan kelainan fungsi lambung 

tengah, tubulus malpighi, hemocyt dan jaringan otot. 

Kata kunci: Patogenitas, Metarhizium anisopliae, Oryctes rhinoceros, mortalitas, bahan ajar 

Abstrak 

Penggunaan insektisida kimia sintetik tidak disangkal telah memberikan sumbangan besar terhadap hasil 

perkebunan. Namun, penggunaan secara intensif menimbulkan banyak kerugian. Akibatnya masyarakat 
banyak yang beralih menggunakan pengendali hayati ramah lingkungan, salah satunya dengan memanfaatkan 
jamur M. anisopliae.Penelitian yang dilakukan tentang uji patogenitas spora jamur M. anisopliae terhadap 
mortalitas larva O. rhinoceros sebagai bahan ajar biologi SMA kelas X. Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui konsentrasi inokulum jamur M. anisopliae yangpaling cepat membunuh larva O. rhinoceros dan 
mengidentifikasi potensi proses dan hasil penelitian sebagai bahan ajar biologi. 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) satu faktor, yaitu konsentrasi inokulum 
jamur M. anisopliae 5 g, 10 g, 15 g, dan 20 g/Kg media, Furadan 5 g/Kg media sebagai kontrol positif, dan 

aquades sebagai kontrol negatif. Tiap-tiap percobaan diulang tiga kali.Parameter yang diamati meliputi 
jumlah kumulatif dan waktu infeksi O. rhinoceros serta jumlah kumulatif dan waktu kematian O. rhinoceros. 
Data dianalisis regresi untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap jumlah kumulatif dan waktu infeksi 
larva serta jumlah kumulatif dan waktu kematian larva. Adanya perbedaan antarperlakuan, data diuji dengan 
analisis variansi (ANAVA) dan dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi inokulum jamur M. anisopliae 20 g/Kg media paling 
efektif menyebabkan infeksi pada larva O. rhinoceros hingga 80%, sedangkan konsentrasi 5 g/Kg media 
paling efektif menyebabkan mortalitas larva hingga 86,7%. Hasil analisis potensi proses berupa prosedur 

penelitian untuk mencapai KD 2.1. Analisis hasil penelitianberupa fakta, yaitu konsentrasi inokulum jamur 
M. anisopliae yang paling efektif menyebabkan infeksi larva O. rhinoceros adalah 20 g/Kg media, konsep 
tentang pemanfaatan jamur M. anisopliae sebagai pengendali hayati larva O. rhinoceros, dan prinsip tentang 
patogenitas jamur M. anisopliae yang mampu menyebabkan mortalitas pada larva O. rhinoceros. 
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Apabila dikaji dalam persoalan pendidikan, 

pengembangan materi pelajaran tentang peranan jamur 

sebagai pengendali hayati belum banyak dimunculkan. 

Pengendali hayati jamur merupakan obyek yang berpo-

tensi karena sesuai dengan Kompetensi Dasar 3.6 dan 

4.6 Kurikulum 2013, mata pelajaran Biologi SMA 

Kelas X. Hal ini mendukung untuk dikembangkan lebih 

lanjut materi pengendali hayati tersebut sebagai bentuk 

inovasi pengembangan materi berbasis potensi lokal 
yang berupa bahan ajar. 

Selama ini, hasil penelitian sebagai bahan ajar ku-

rang dimanfaatkan, sebaliknya guru lebih dominan 

menggunakan buku cetak pelajaran. Dalam 

mengembangkan bahan ajar harus sesuai tuntutan za-

man. Pada Kurikulum 2013 bahan ajar dikembangkan 

berbasis kompetensi kelulusan sehingga memenuhi as-

pek kesesuaian dan kecukupan. Materi yang 

dikembangkan juga harus mampu mengakomodasi 

content lokal, nasional, maupun internasional. 

Adanya tuntutan kebijakan pemerintah untuk lebih 

memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber belajar 
menjadikan pengendalian hayati jamur M. ansopliae 

berpotensi sebagai alternatif bahan ajar.Hal ini mendu-

kung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengendali hayati jamur M. anisopliae.Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi 

inokulum M. anisopliae yang paling cepat membunuh 

larva O. rhinoceros. Selanjutnya hasil penelitian dilaku-

kan penelaahan potensinya sebagai bahan ajar biologi 

SMA kelas X. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

eksperimen. Penelitian dilaksanakandari bulan Maret-

April 2014di Laboratorium Hayati DinasKehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Harjobinangun, Pakem, Sleman. Bahan dan alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jamur M. 

anisopliaeyang diperoleh dari Laboratorium Hayati, 

jagung giling, dandang pengukus, autoclave, alkohol, 

Furadan, aquades, botol gelas, larva O. rhinoceros 

instar III diperoleh dari tumpukan jerami dan pohon 

kelapa yang lapuk di daerah Prambanan, serbuk gergaji, 

haemocytometer, plastik, timbangan analitik, dan 
mikroskop. 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan satu faktor, yaitu konsentrasi 

jamur M. anisopliae 5 g, 10 g, 15 g, dan 20 g/Kg media, 

Furadan 5 g/Kg media sebagai kontrol positif, dan 

aquades sebagai kontrol negatif. Masing-masing 

percobaan dilakukan 3 kali ulangan. 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis 

dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan terhadap jumlah kumulatif dan 

waktu infeksi larva serta jumlah kumulatif serta waktu 
kematian larva. Selanjutnya data dianalisis dengan 

analisis variansi (ANAVA) satu jalan untuk mengetahui 

perbedaan antarperlakuan dan dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%. 

Langkah-langkah penelitian meliputi: 

a. Identifikasi Hama O. rhinoceros 

b. Persiapan Media Perlakuan 

c. Pembuatan Media Jagung Giling 

d. Inokulasi M. anisopliae ke dalam Media Jagung 

Giling 

e. Penghitungan Jumlah Spora 

f. Penghitungan Viabilitas Spora 

g. Pengujian Larva 

h. Pengamatan Infeksi dan Mortalitas O. rhinoceros 

i. Telaah Potensi Bahan Ajar 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Identifikasi Larva O. rhinoceros 

Hasil identifikasi larva O. rhinoceros menurut buku 

Kalsholven (1981) adalah sebagai berikut. 

1b, 3b, 4a, 5a (Subfamili: Dynastinae).   

6b, 7b, 8b (Species: Oryctes rhinoceros). 

  

(a.) (b.) 

 

Gambar 1.(a.) O. rhinoceros yang digunakan perlakuan 

dan (b.) pola seta ventral pada segmen 

abdomen larva scarabaeoid spesies Oryctes 
rhinoceros menurut Kalsholven (1981: 459). 

Gambar 1. (a) merupakan gambar ujung abdomen larva  

O. rhinocerosyang digunakan dalam penelitian. Larva 

tersebut dicocokan dengan Gambar 1. (b) yang 

merupakan gambar ujung abdomen larva O. rhinoceros 

yang menunjukkan pola seta ventral pada segmen 

abdomen dari famili Scarabaeidae. Berdasarkan ciri 

kunci tersebut menunjukkan bahwa larva yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah larva O. 

rhinoceros. 

2. Waktu Infeksi Awal 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

waktu infeksi O. rhinoceros dimulai pada hari ke-7 

setelah aplikasi pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rerata Jumlah Kumulatif dan Persentase 

Infeksi O. rhinoceros      Pada Hari Pengamatan Ke-

7 (@Setiap Hari) 

Perlakuan 

Jumlah 

Kumulatif 

Infeksi (Ekor) 
Rerata 

(Ekor) 

Persentase 

Infeksi O. 

rhinoceros 

(%) Ulangan 

1 2 3   

K
- 

Tidak ada infeksi O. rhinoceros 
K+ 

K5 5 4 3 4 40 

K10 7 3 3 4.33 43.33 

K15 4 9 4 5.67 56.7 

K20 6 8 10 8 80 
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Keterangan: 

K
- 
 : Kontrol negatif aquades 

K
+ 

: Kontrol positif Furadan 5 g/Kg media 

K5 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 5 g/Kg media  

K10 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 10 g/Kg media 

K15 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 15 g/Kg media 

K20 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 20 g/Kg media 

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi inokulum M. anisopliae maka 

persentase infeksi O. rhinoceros semakin besar, 
sebaliknya semakin rendah konsentrasi inokulum M. 

anisopliae maka persentase infeksi O. rhinoceros 

semakin kecil. Tabel 1 menunjukka bahwa Perlakuan 

kontrol tidak menunjukkan adanya infeksi, sedangkan 

perlakuan uji terjadi infeksi. Hal ini disebabkan karena 

dalam perkembangannya jamur M. anisopliae 

memerlukan waktu tahapan infeksi, sedangkan Furadan 

tidak demikian.Toksisitas Furadan dalam membunuh 

larva secara hambat langsung dengan mengganggu 

sistem saraf sensorik larva (Sudirman dan Pasorong, 

2008). 

Mekanisme infeksi cendawan entomopatogen 
diawali dengan menempelnya spora cendawan pada 

kutikula serangga.Selanjutnya spora berkecambah dan 

melakukan penetrasi ke dalam tubuh serangga.Tahap 

berikutnya, cendawan tumbuh dan berkembang dalam 

darah serangga. Cendawan akan mempercepat 

reproduksi dengan memisahkan tubuh hifanya untuk 

melawan ketahanan serangga. Pada saat yang sama, 

toksin antibiotik yang diproduksi cendawan melemahkan 

sekaligus mematikan serangga dengan cepat. Selanjutnya 

hifa akan tumbuh dan memenuhi seluruh badan 

serangga. Ketika cendawan mulai berkembang, serangga 
menampakkan gejala sakit, seperti gerakan yang tidak 

terkoordinasi dan akhirnya akan menyebabkan kematian 

pada serangga (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian)(Susanti et al., 2013). 

Konsentrasi inokulum M. anisopliae 20 g/Kg media 

menunjukkan persentase infeksi tertinggi sebesar 80%, 

sedangkan konsentrasi inokulum M. anisopliae 5 g/Kg 

media menunjukkan infeksi terendah dengan persentase 

40%.  Hal ini karena pada konsentrasi 20 g/kg media 

jumlah konidia yang dihasilkan lebih banyak 

dibandingkan konsentrasi yang lain yang lebih rendah. 
Akibatnya M. anisopliaememiliki peluang yang lebih 

besar untuk kontak dan menginfeksi O. rhinoceros. 

Menurut Prayogo dkk (Susanti et al., 2013), dengan 

penambahan konsentrasi maka akan menyebabkan 

semakin banyak konidia yang menempel pada tubuh 

serangga uji dan melakukan penetrasi ke dalam 

homocoel. 

Rerata waktu infeksi total O. rhinoceros dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Perlakuan 

Waktu Infeksi 

(Hari) Waktu Infeksi 

Total (Hari) 

Rerata 

(Hari) Ulangan 

1 2 3 

K
- 

Tidak ada infeksi O. rhinoceros 
K

+ 

K5 11 11 10 32 10,67 

K10 11 11 11 33 11 

K15 11 8 9 28 9,33 

K20 11 9 7 27 9 

 
 

Keterangan: 

K
- 
 : Kontrol negatif aquades 

K
+ 

: Kontrol positif Furadan 5 g/Kg media 

K5 : Konsentrasi inokulum M. anisopliae 5 g/Kg media 

K10 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 10 g/Kg media 

K15 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 15 g/Kg media 

K20 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 20 g/Kg media 

 

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkanbahwa semakin 

tinggi konsentrasi inokulum M. anisopliae maka waktu 

infeksi larva O. rhinoceros semakin cepat, sebaliknya 

semakin rendah konsentrasi inokulum M. anisopliae 

maka waktu infeksi larva O. rhinoceros semakin 

lambat.Hal ini disebabkan oleh jumlah spora yang lebih 

banyak pada konsentrasi 20 g/Kg media memungkinkan 

lebih banyak spora yang kontak dengan kutikula O. 

rhinoceros, akibatnya waktu terjadinya infeksi awal 

lebih cepat. Menurut Tampubolon et al., (2013), 

pemberian konsentrasi M. anisopliae yang tinggi 

mengakibatkan jumlah konidia jamur yang masuk ke 

dalam tubuh serangga semakin banyak, dibandingkan 

dengan perlakuan yang jumlah konidianya lebih sedikit. 

Pada konsentrasi rendah, cendawan belum mampu 

menguraikan lapisan kitin dan lemak dari kulit serangga 

sehingga penetrasi dan infeksi tidak terjadi (Sapdi) 

(Susanti et al., 2013). 

3. Persentase Mortalitas O. rhinoceros 

Hasil pengamatan pada hari ke-15 dengan 
pengamatan setiap hari dapat dilihat pada Tabel 3. 

Perlakuan 

Jumlah 

Kumulatif 

Kematian (Ekor) 
Rerata 

(Ekor) 

Persentase 

Kematian O. 

rhinoceros (%) Ulangan 

1 2 3 

K
- 

0 0 0 0 0 

K
+ 

10 10 10 10 100 

K5 9 7 10 8,67 86,7 

K10 7 6 8 7 70 

K15 3 8 6 5,67 56,7 

K20 5 9 6 6,67 66,7 

Keterangan: 

K
- 
 : Kontrol negatif aquades 

K
+ 

: Kontrol positif Furadan 5 g/Kg media 

K5 : Konsentrasi inokulum M. anisopliae 5 g/Kg media 

K10 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 10 g/Kg media 

K15 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 15 g/Kg media 

K20 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 20 g/Kg media 

 

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi inokulum M. anisopliae 

maka rerata jumlah kumulatif kematian larva 

semakin kecil. Hal ini diduga O. rhinoceros pada 

aplikasi konsentrasi 5 g/Kg media terinfeksi melalui 

mulut/saluran pencernaan, sehingga larva lebih cepat 

mati sedangkan konsentrasi 20 g/kg media terinfeksi 

melalui integumen. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Tanda & Kaya (Saenong dan Alfons, 

2009), bahwa cendawan M. anisopliae mematikan 

larva dengan dua cara yaitu melalui integumen dan 

mulut/saluran pencernaan. Jika cendawan M. 

anisopliae mematikan larva melalui mulut/saluran 

pencernaan, maka larva akan cepat mati. Kematian 
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larva lebih lambat jika infeksi M. anisopliae melalui 

integumen, sebab konidia cendawan 

entomopatogenik umumnya memerlukan waktu 2 

hari sampai 2 minggu untuk berkecambah (Saenong 

dan Alfons, 2009). Di samping itu, kepekaan 

serangga terhadap destruxin juga bervariasi 

(Harjakaet al.) (Tampubulon et al., 2013). Dalam hal 

ini diduga aplikasi O. rhinoceros pada konsentrasi 5 

g/Kgmedia lebih peka terhadap adanya destruxin 
yang dihasilkan oleh M. anisopliae. 

Rerata waktu kematian total O. rhinoceros 

dengan pengamatan setiap hari dapat dilihat pada 

Tabel 4.  
 

Tabel 4. RerataWaktu Kematian Total O. rhinoceros 

Pada Pengamatan 24 Hari Setelah 

Aplikasi (@Setiap Hari) 

Perlakuan 

Waktu Kematian 

(Hari) 

Waktu 

Kematian 

Total (Hari) 
Rerata 

(Hari) Ulangan 

1 2 3  

K
- 

Tidak ada kematian O. rhinoceros 

K
+ 

13 15 13 41 13,67 

K5 17 16 15 48 16 

K10 22 20 20 62 20,67 

K15 22 18 22 62 20,67 

K20 22 21 24 67 22,33 

 

Keterangan: 

K
- 
 : Kontrol negatif aquades 

K
+ 

: Kontrol positif Furadan 5 g/Kg media 

K5 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 5 g/Kg media 

K10 : Konsentrasi inokulum M. anisopliae 10 g/Kg media 

K15 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 15 g/Kg media 

K20 : Konsentrasi inokulumM. anisopliae 20 g/Kg media 

 

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa kontrol negatif 

tidak menunjukkan kematian hingga hari ke-24 setelah 

aplikasi. Konsentrasi inokulum M. anisopliae 5 g/Kg 

media terlihat lebih cepat dalam membunuh O. 

rhinoceros, sedangkan konsentrasi 20 g/Kg media 

membutuhkan waktu lebih yang lama. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

inokulumM. anisopliae rerata waktu kematian O. 

rhinoceros semakin lambat, sebaliknya semakin rendah 
konsentrasi inokulumM. anisopliae rerata waktu 

kematian O. rhinoceros semakin cepat. Dengan 

demikian konsentrasi inokulum M. anisopliae yang 

paling efektif membunuh O. rhinoceros adalah 5 g/Kg 

media. 

Keefektifan M. anisopliae dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya, tingkat virulensi, media tumbuh, 

instar larva, dan frekuensi aplikasi (Payogoet al.) 

(Manurung et al., 2012), selain itu jenis hama yang 

dikendalikan, kerapatan konidia, waktu aplikasi, dan 

faktor lingkungan seperti sinar ultraviolet, curah hujan, 

dan kelembaban (Prayogo dan Tengkano) (Susanti et al., 
2013). Semakin tinggi konsentrasi konidia yang 

diinfeksikan, maka semakin tinggi peluang kontak antara 

patogen dengan inang. Semakin tinggi serangan tersebut 

maka proses kematian serangga yang terinfeksi semakin 

cepat (Trizelia dan Nurdin) (Susanti et al., 2013). Akan 

tetapi seiring peningkatan virulensi M. anisopliae apabila 

diikuti peningkatan ketahanan larva O. rhinoceros maka 

tidak akan diperoleh perbedaan waktu kematian yang 

besar (Manurung et al., 2012).Di samping itu kepekaan 

serangga terhadap destruxin bervariasi (Harjaka et al.) 

(Tampubolon et al., 2013). 

Keberhasilan pengendalian hama dengan cendawan 

entomopatogen juga ditentukan oleh konsentrasi 

cendawan yang diaplikasikan (Hall) (Prayogo, 2006), 

yaitu kerapatan konidia dalam setiap milliliter air. 

Menurut Mahmud (Marheni et al., 2013), konsentrasi 

konidia dalam biakan M. anisopliae yang baik adalah 

mengandung 500 juta (5 x 108) konidia atau lebih dalam 
setiap gram jagung. Berdasarkan hasil perhitungan 

jumlah konidia dalam satu gram jagung yang diencerkan 

dengan satu Liter aquades diperoleh kerapatan spora 

sebesar 14,67 x 109/Liter, efektif untuk menendalikan 

larva O. rhinoceros. 

Menurut Prayogo (Marheni et al., 2013), jenis hama 

yang menyerang tanaman akan menentukan keefektifan 

cendawan entomopatogen karena setiap jenis cendawan 

entomopatogen mempunyai inang yang spesifik, 

walaupun ada pula yang mempunyai kisaran inang yang 

cukup luas. Menurut Marheni et al. (2013),                    

M. anisopliae spesifik inang terhadap hama dari ordo 
Coleoptera terutama O. rhinoceros. Semua serangga 

patogen mempunyai spesifik sebaran inang yang mana 

mereka bisa survive dan bereproduksi (Hosang) 

(Marheni et al., 2013). 

Daya kecambah (viabilitas) cendawan 

entomopatogen merupakan awal dari stadia pertumbuhan 

cendawan sebelum melakukan penetrasi ke integumen 

serangga. Oleh karena itu, daya kecambah sangat 

menentukan keberhasilan cendawan dalam pertumbuhan 

selanjutnya (Silvia dan Messia) Widayat dan Rayati) 

(Luzet al.)(Prayogo et al., 2005). Menurut Mulyono 
(2008), viabilitas jamur M. anisopliae yang baik adalah 

90%. Berdasarkan hasil perhitungan viabilitas spora M. 

anisopliae yang diperoleh sebesar 86,89%. Hasil tersebut 

mendekati kategori viabilitas jamur yang baik untuk 

memenuhi syarat untuk diaplikasikan. 

Kondisi suhu dan kelembaban juga mempengaruhi 

keberhasilan cendawan M. anisopliae dalam 

mengendalikan serangan hama. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan cendawan M. anisopliae berkisar antara 

22-27 0C, sedangkan pembentukan kecambah pada 

konidia terjadi pada kelembaban di atas 90% dan konidia 
akan berkecambah dengan sangat baik bila kelembaban 

udara tinggi hingga 100%. Patogenisitas cendawan       

M. anisopliae menurunapabila kelembaban udara di 

bawah 86% (Prayogo dkk) (Susanti et al., 2013). 

Sedangkan menurut Ahmad (2008), M. anisopliae dapat 

tumbuh pada kelembaban 30-90%. Kelembaban serta 

suhu di dalam ruangan uji rata-rata sebesar 80% dan     

26 0C. Hal ini mendukung pertumbuhan M. anisopliae. 

Suhu dan kelembaban yang sesuai bagi cendawan 

akan mengurangi dehidrasi cendawan saat disimpan. 

Dehidrasi yang berlebihan akan mengakibatkan 

kerusakan pada struktur khususnya konidia, sehingga 
banyak konidia yang infektif sebelum melakukan proses 

infeksi pada serangga inang (Prayogo et al., 2005). Di 

samping itu, kelembaban sangat penting dalam 

perkembangan konidia jamur serta transmisi jamur pada 

tubuh larva, dengan berkembangnya konidia jamur pada 

tubuh larva menyebabkan tubuh larva menjadi lemah 

dan kemudian mati (Simamora et al., 2013). 
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Berdasarkan hasil pengamatan perubahan tingkah 

laku dan morfologi O. rhinoceros setelah aplikasi 

inokulum M. anisopliae pada konsentrasi 20 g/kg media 

menunjukkan perubahan pergerakan lamban, nafsu 

makan berkurang, hampir seluruh tubuh larva berwarna 

coklat kehitaman. Hal ini diduga selain infeksi, O. 

rhinoceros juga mengalami proses melanisasi, sehingga 

larva lebih tahan oleh M. anisopliae. Demikian gejala 

yang sama terjadi pada konsentrasi 10 g dan 15 g/Kg 
media, tetapi dengan skala yang lebih sedikit. Menurut 

Boucias dan Pendland (Susanti et al., 2013), perubahan 

warna hitam yang terjadi pada tubuh serangga 

disebabkan oleh proses melanisasi yang merupakan 

suatu bentuk pertahanan tubuh serangga melawan 

patogen. 

Aplikasi M. anisopliae pada konsentrasi inokulum M. 

anisopliae 5 g/Kg media, O. rhinoceros menunjukkan 

gejala perubahan yaitu pergerakan lamban, nafsu makan 

berkurang, larva terinfeksi sedikit pada bagian abdomen, 

dan diduga tidak mengalami melanisasi sehingga larva 

lebih cepat mati. Warna larva lebih putih, tubuhnya 
kaku, kemudian tumbuh miselium pada tubuh O. 

rhinoceros. 

Kontrol negatif hingga hari ke-24 tidak menunjukkan 

kematian, sedangkan kontrol positif dengan Furadan 5 

g/Kg media menunjukkan rerata waktu kematian sebesar 

13,67 hari. Apabila kelompok uji dibandingkan dengan 

kontrol positif maka kontrol positif Furadan 5 g/Kg 

media lebih efektif membunuh O. rhinoceros 

dibandingkan konsentrasi inokulum M. anisopliae 5 

g/Kg media. Hal ini karena toksisitas Furadan dalam 

membunuh larva secara hambat langsung melalui sistem 
saraf larva, sedangkan M. anisopliae adalah makhluk 

hidup yang dalam siklus hidupnya melalui tahapan 

infeksi sebelum membunuh larva. 

Menurut Indraningsih (2008) toksisitas karbofuran 

bersifat reversibel, hambatan langsung terhadap aktivitas 

kholinesterase melalui karbomoylasi dari gugus ester 

enzim tersebut.Akumulasi asetilkholin pada simpul saraf 

simpangan (junction) myoneural menimbulkan efek 

keracunan. Enzim karbomoyl mengalami reaktivasi 

secara spontan dan cepat.Karbofuran dan metabolit ester 

bersifat aktif. Karbofuran (2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-
benzo-furanyl methylcarbamate) adalah pestisida dari 

golongan karbamat yang berspektrum luas untuk 

pengendalian hama pada tanaman padi, jagung, jeruk, 

alfalfa, dan tembakau (Bonner et al.) (Tobin) (Tejada et 

al.) (FAO) (Indraningsih, 2008). Sedangkan furadan 

adalah nama dagang golongan karbamat (Cornell 

University) (Indraningsih, 2008). Keracunan karbamat 

bersifat akut yang dapat terjadi melalui inhalasi, 

gastrointestinal (oral) atau kontak kulit. Karbamat dapat 

menimbulkan efek neurotoksik melalui hambatan enzim 

asetilkholinesterase (AchE) pada sinapsis syaraf dan 

myoneural junctions yang bersifat reversible (Baron) 
(Risher et al.) (Ipcsintox) (Indraningsih, 2008). 

4. Gejala Visual O. rhinoceros 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, jamur M. 

anisopliae menyebabkan O. rhinoceros terinfeksi dan 

mati.Pada pengamatan 1-6 hari setelah aplikasi O. 

rhinoceros belum menunjukkan gejala.Infeksi awal M. 

anisopliae (hari ke-7) terdapat bercak coklat 

kehitaman seperti berkaratpada kutikula O. 

rhinoceros. Hari selanjutnya infeksi meningkat dan 

menyelimuti seluruh tubuh O. rhinoceros, gerakan 

larva menjadi lamban, serta nafsu makan berkurang. 

Hari ke-10 O. rhinoceros mati, tubuhnya mengeras, 

kaku, dan tidak berbau. Selanjutnya miselim M. 

anisopliae berwarna putih mulai muncul dari bagian 

tubuh yang lunak (bagian abdomen) dan menutupi 

seluruh permukaan tubuh larva. Hari berikutnya 
miselium mulai berubah menjadi hijau dari abdomen 

dan menyelimuti seluruh tubuh.Beberapa hari 

kemudian miselium menjadi warna hijau tua. 

Haltersebut sesuai pernyataan Situmorang 

(Tampubolon, 2013), bahwa serangga yang terinfeksi 

M. anisopliae mula-mula akan berwarna pucat 

kekuningan, gerakan menjadi lamban, dan aktivitas 

makan menurun. Serangga dimulai dari bagian tubuh 

yang lunak. Konidia masuk ke dalam tubuh dan 

menyebar ke seluruh rongga tubuh (haemocoel) dan 

menembus integumen. Gejala khas dari jamur M. 

anisopliae adalah larva yang terserang akan mati 
mengeras dan kaku, akan tetapi tidak berbau. 

Moslim et al. (Manurung et al., 2013), juga 

menyatakan bahwa larva yang terinfeksi M. anisopliae 

dicirikan ketika ada perubahan warna menjadi 

kecoklatan atau hitam pada kutikula serangga. Infeksi 

selanjutnya terjadi ketika serangga yang mati menjadi 

lebih keras dan akhirnya ditutupi oleh hifa dari jamur 

yang kemudian berubah menjadi hijau sesuai dengan 

spora yang menjadi dewasa. Terjadinya pengerasan 

pada tubuh larva O. rhinoceros disebabkan karena 

seluruh jaringan dan cairan tubuh larva telah habis 
dimanfaatkan oleh jamur M. anisopliae. Akibatnya 

serangga mati dengan tubuh yang mengeras seperti 

mumi (mumifikasi) (Marheni et al., 2013). 

Gejala yang berbeda ditunjukkan pada aplikasi 

kontrol positif Furadan 5 g/Kg media. Pengamatan 

hari ke-1 setelah aplikasi semua O. rhinoceros aktif 

bergerak curled-up dan naik di permukaan. Nafsu 

makannya berkurang, beberapa larva mulai mati 

dengan warna tubuh biru-kehitaman seperti luka 

mekanik.Hari ke-2 gerakan larva mulai lamban, 

tubuhnya lembek, tidak dapat dipatahkan. Apabila 
dipatahkan keluar cairan berwarna biru kehitaman, dan 

baunya busuk. 

Larva yang mati akibat perlakuan dengan M. 

anisopliae menunjukkan perilaku naik di permukaan 

(pada bagian atas serbuk gergaji). Hal ini merupakan 

salah satu ciri larva akibat jamur entomopatogen. Hal 

tersebut sesuai pernyataan Priyanti (Marheni et al., 

2013), bahwa ada ciri perilaku yang terjadi dikenal 

sebagai summit disease, yaitu serangga yang mati 

karena jamur entomopatogen menunjukkan perilaku 

akan naik ke permukaan atas tanaman dan melekatkan 

diri di sana. Fenomena ini oleh beberapa pakar 
dikatakan sebagai usaha untuk menyelamatkan 

populasi lain yang sehat dari infeksi jamur 

entomopatogen.  

5. Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian Sebagai 

Alternatif Bahan Ajar Biologi SMA Kelas X 

Hasil penelitian tentang patogenitas spora jamur M. 
anisopliae terhadap mortalitas larva O. rhinocerosakan 
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 Yuningsih 

dimanfaatkan sebagai alternatif bahan ajar biologi 

SMA kelas X pada Kurikulum 2013. Potensi bahan 

ajar yang dianalisis didasarkan pada proses dan hasil 

penelitian.  

a. Analisis Proses Penelitian 

Ditinjau dari segi proses, penelitian ini sesuai 

dengan Kompetensi Dasar 2.1 Kurikulum 2013, 

yaitu berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap 

data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli 

dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun 

dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, 

peduli lingkungan, gotong royong, bekerjasama, 

cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, 

responsif dan proaktif dalam dalam setiap tindakan 

dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di 

dalam kelas/laboratorium maupun di luar 

kelas/laboratorium. Penelitian ini juga sesuai dengan 
langkah-langkah metode ilmiah. Menurut Suhardi 

(2012: 8), terdapat 8 langkah-langkah kerja ilmiah, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Identifikasi dan perumusan masalah 

2) Perumusan tujuan penelitian 

3) Perumusan hipotesis 

4) Penyusunan prosedur penelitian 

5) Pelaksanaan kegiatan 

6) Pengumpulan dan analisis data 

7) Pembahasan hasil penelitian 

8) Penarikan kesimpulan 

b. Analisis Produk Penelitian 

Ditinjau dari segi produk, penelitian ini 

menghasilkan fakta sebagai produk penelitian. Fakta 

berkaitan dengan mengingat nama suatu obyek, 

simbol, atau suatu peristiwa (Prastowo, 2014: 60). 

Fakta yang diperoleh yaitu berupa konsentrasi 

inokulum jamur M. anisopliae yang paling efektif 

menyebabkan kematian larva O. rhinoceros adalah 
5 g/Kg media. 

Selain fakta, konsep juga merupakan produk 

penelitian. Konsep berkaitan dengan kemampuan 

untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri 

khas sesuatu, atau mengelompokkan beberapa 

contoh obyek yang sesuai dengan suatu definisi 

(Prastowo, 2014: 60). Konsep yang diperoleh dari 

hasil penelitian yaitu dengan memanfaatkan jamur 

M. anisopliae sebagai pengendali hayati larva        

O. rhinoceros. 

Di samping itu, prinsip juga merupakan hasil 
penelitian.Prinsip berkaitan dengan penentuan atau 

penerapan hubungan antarabeberapa konsep 

(Prastowo, 2014: 60). Prinsip yang diperoleh dari 

hasil penelitian adalah adanya patogenitas jamur M. 

anisopliae yang mampu menyebabkan mortalitas 

pada larva O. rhinoceros. 

Selanjutnya dilakukan analisis isi terhadap hasil 

penelitian untuk mengetahui potensi hasil penelitian 

sebagai bahan ajar. Analisis potensi hasil penelitian 

yang dilakukan meliputi 3 tahapan analisis 

kebutuhan bahan ajar menurut Prastowo (2014: 50), 

yaitu analisis kurikulum, analisis sumber belajar, 
dan pemilihan bahan ajar. 

 

1.) Analisis Kurikulum 

Langkah ini ditujukan untuk menentukan 

kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan 

ajar. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan 

analisis terhadap 5 komponen utama tahapan 

analisis kurikulum, yaitu standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan 

pengalaman belajar yang harus dikuasai siswa 

(Prastowo, 2014: 50). 
Bedasarkan analisis kurikulum, hasil penelitian 

memenuhi kebutuhan bahan ajar pada Kompetensi 

Dasar 3.6, yaitu menerapkan prinsip klasifikasi 

untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri 

dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara 

teliti dan sistematis.Selain itu Kompetensi Dasar 

4.6., yang berisi menyajikan data hasil pengamatan 

ciri-ciri dan peran jamur dalam kehidupan dan 

lingkungan dalam bentuk laporan tertulis. 

2.) Analisis Sumber Belajar 

Kriteria analisis terhadap sumber belajar 

dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan 
kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya 

adalah dengan menginventarisasi ketersediaan 

sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan 

(Prastowo, 2014: 55). 

a. Ketersediaan 

Kriteria ketersediaan berkenaan dengan ada atau 

tidaknya sumber belajar di sekitar. Selain itu, 

sumber belajar yang ada harus praktis dan 

ekonomis. Dalam hal ini usaha yang dilakukan 

dalam pengadaan sumber belajar yaitu berbasis hasil 

penelitian. Hasil penelitian bersifat praktis dan 
ekonomis, karena tersedia melimpah di lingkungan 

sekitar. 

b. Kesesuaian 

Kriteria kesesuaian untuk mengetahui sesuai atau 

tidaknya sumber belajar dengan tujuan 

pembelajaran. Jadi sumber belajar harus mampu 

membantu peserta didik dalam menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan. Demikian sumber 

belajar itu dikatakan layak untuk digunakan. 

c. Kemudahan  

Kriteria kemudahan artinya mudah atau tidaknya 
sumber belajar itu disediakan maupun 

digunakan.Sumber belajar yang baik harus mudah 

dalam pengadaan maupun pengoperasiannya. 

Dengan demikian, bahan ajar itu efektif menunjang 

pembelajaran peserta didik. 

 

3.) Menetapkan Jenis dan Bentuk Bahan Ajar 

Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kriteria 

bahwa suatu bahan ajar haruslah menarik dan dapat 

membantu peserta didik untuk mencapai 

kompetensi. Berdasarkan analisis kriteria bahan ajar 

direkomendasikan bahwa bahan ajar yang cocok 
untuk kompetensi tersebut berupa Lembar Kerja 

Siswa (LKS). LKS terdiri atas 6 komponen, 

meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar 

atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau 
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langkah kerja, dan penilaian. LKS tersebut 

diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

melakukan praktikum. 

Berdasarkan hasil analisis potensi proses dan hasil 

penelitian sebagai bahan ajar biologi SMA kelas X, 

menunjukkan bahwa hasil penelitian memenuhi seluruh 

kriteria pada tahapan analisis kurikulum, analisis sumber 

belajar, dan pemilihan bahan ajar. Selain itu penelitian 

ini dilakukan dengan prosedur yang sistematis dan teliti 
sehingga diperoleh bahan ajar yang bersifat up to date 

serta mampu memanfaatkan potensi lokal sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013. Dengan demikian proses dan 

hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan ajar 

biologi alternatif siswa SMA kelas X. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasi penelitian dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Konsentrasi inokulum M. anisopliae yang paling 

cepat membunuh larva O. rhinoceros sebesar 5 g/kg 

media. 

2. Proses dan hasil penelitian berpotensi sebagai bahan 

ajar biologi SMA kelas X. 

 

Saran 

Saran yang diutarakan sebagai tindak lanjut hasil 

penelitian antara lain sebagai berikut. 

1. Sebagai bentuk kepedulian lingkungan disarankan 

para petani agar lebih memanfaatkan pengendali 

hayati ramah lingkungan dengan menggunakan jamur 

M. anisopliae. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang media 

perbanyakan jamur M. anisopliae dengan 

menggunakan media yang berbeda, misalnya bekatul. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tenteng 

implementasi bahan ajar hasil dan proses penelitian 
tentang aktivitas spora jamur M. anisopliae terhadap 

mortalitas larva O. rhinoceros di sekolah supaya 

diketahui keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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